ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.coM

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea încheierii unui ACT ADIȚIONAL la contractul de prestare servicii de salubrizare
către utilizatorii casnici, cu includere punct de lucru sat Glogoveț

Consiliul local al comunei Valea Lungă întrunit în ședință ordinară în data de 18.07.2016,
Luând în dezbatere Expunerea de MOTIVE depusă ca ANEXĂ la prezentul proiect de
doamna consilier Aftenie Diana cu privire la modificare prin Act adițional a Contractului de prestare
servicii de salubrizare către utilizatorii casnici de pe raza comunei Valea Lungă;
-

Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

Având în vedere prevederile din:











Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,republicată;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată 2014;
Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;
Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitatilor;
Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANRSC);
Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate
publică privind mediul de viata al populatiei.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional prin care să se completeze Contractul de
prestare servicii de salubritate cu locația Glogoveț pentru asigurarea acestui serviciu public către
populație.
Art.2 Prezenta va fi transmisă Instituției Prefectului Judetului Alba, Domnului Primar
Pușcă Vasile și compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.

Art. 3 Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri
la instanța competentă, conform legii 554 / 2004 a contenciosului administrativ.
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de____ voturi PENTRU valabil
exprimate.
VALEA LUNGĂ, 18.07.2016
Inițiator, consilier

Aftenie Diana Augusta

Avizat secretarul

Comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ANEXA
Consiliul Local Valea Lungă
Consilier Aftenie Diana Augusta

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul privind aprobarea încheierii unui ACT ADIȚIONAL la
contractul de prestare servicii de salubrizare către utilizatorii casnici, cu
includere punct de lucru sat Glogoveț

Serviciul de salubrizare face parte din serviciile de bază pe care autoritățile
publice locale sunt obligate să le furnizeze către populație în condițiile unei existențe
civilizate. Strategia Națională de Protecție a mediului și Ordinul Ministerului sănătății
cu privire la normele de igienă ridică problema stringentă a depozitării, selectării și
ridicării deșeurilor menajere, reciclabile sau periculoase.
Potrivit prevederilor art. 36, alin.2, lit. d din Legea 215 / 2001 a administratiei
publice locale, Consiliul Local are atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate
către cetățeni, la alin 4. Lit f consiliul local ia măsurile necesare implementării și
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană
în domeniul protecției mediului ori prin asigurarea serviciului de salubritate se vor
diminua considerabil cantitățile de deșeuri menajere și de altă natură depozitate de
cetățeni pe valea Glogovețului,
în sarcina Consiliului local fiind prevăzută
obligativitatea asigurării cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local potrivit Art. 36, alin 6 lit. a punctul 14. Temeiul legal poate fi completat cu
normele legale din domeniul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice,republicată; Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,
republicată 2014; Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei
Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Printr-o eroare materială, în momentul încheierii contractului de prestări servicii
de salubritate cu ECO SAL SA Mediaș, la capitolul IV a fost omisă includerea satului
Glogoveț ca punct de lucru în vederea accesului populației la servicii de salubritate,
drept urmare prezentul proiect de hotărâre urmărește îndreptarea acestei erori
materiale.
Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
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COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
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HOTĂRÂREA NR. 58
Privind aprobarea încheierii unui ACT ADIȚIONAL la contractul de prestare servicii de salubrizare
către utilizatorii casnici, cu includere punct de lucru sat Glogoveț

Consiliul local al comunei Valea Lungă întrunit în ședință ordinară în data de 18.07.2016,
Luând în dezbatere Expunerea de MOTIVE depusă ca ANEXĂ la prezentul proiect de
doamna consilier Aftenie Diana cu privire la modificare prin Act adițional a Contractului de prestare
servicii de salubrizare către utilizatorii casnici de pe raza comunei Valea Lungă;
-

Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

Având în vedere prevederile din:


Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,republicată;
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată 2014;
 Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;
 Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;
 Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitatilor;
 Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANRSC);
 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate
publică privind mediul de viata al populatiei.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional prin care să se completeze Contractul de
prestare servicii de salubritate cu locația Glogoveț pentru asigurarea acestui serviciu public către
populație.
Art.2 Prezenta va fi transmisă Instituției Prefectului Judetului Alba, Domnului Primar
Pușcă Vasile și compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.

Art. 3 Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri
la instanța competentă, conform legii 554 / 2004 a contenciosului administrativ.
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de____ voturi PENTRU valabil
exprimate.
VALEA LUNGĂ, 18.07.2016

Presedinte de sedinta

Comsa Calina

Contrasemneaza secretarul

comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

